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ER is een feest – antwoorden bij de opdrachten 

 

Dit zijn de antwoorden bij de opdrachten bij het lied ‘ER is een feest’, van Taalzeker 

en Meneer Janssen.  

Het nummer vind je op https://www.taalzeker.nl/lied-er-is-een-feest. 

 

Opdracht 1 

a) Er is een feest en de ik-persoon gaat ernaartoe.  

b) 1) Er is een feest. 2) Het woordje ‘er’ is een feest. (Daarom is ER met hoofdletters 

geschreven.) 

 

Opdracht 2 

Gatentekst: de onderstreepte woorden in de songtekst hieronder (zie pagina 2) zijn 

de goede antwoorden. 

 

Opdracht 3 

Je hoort 57x ‘er’ in het liedje. De refreinen tellen twee keer mee. (De titel doet niet 

mee, want die wordt niet gezongen.) 

 

Opdracht 4 

a) Er zijn vijf soorten ‘er’: 

1) Er + indefiniet subject (= onbepaald onderwerp) 

2) Er van plaats 

3) Er + woord van hoeveelheid 

4) Er + prepositie (= voorzetsel) 

5) Er + passief (= lijdende vorm) 

Meer informatie vind je in deze blog. 

b) In de songtekst hieronder staat in groen aangegeven om welke soort ‘er’ het gaat. 

c) De vierde soort (‘er’ + prepositie) komt het meest voor in het liedje. 
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Er hangen slingers (1) 

En er is taart (1) 

Er komen veel mensen (1) 

Er komen er wel honderd (1 + 3) 

Misschien zijn het er nog veel meer (3) 

Er is een feest aan de gang (1) 

Er is een feest (1) 

Het feest dat leven heet 

 

REFREIN (2x) 

We hebben er zin in (4) 

We kijken ernaar uit (4) 

We gaan ervoor (4) 

Ja, we geloven erin (4) 

 

Kom, we gaan ernaartoe (4) 

Ik reken erop (4) 

Dat jij er ook bij bent (4) 

Ik ga ervan uit dat je komt (4) 

Ik wacht er al zo lang op (4) 

Nou, wat denk je ervan? (4) 

 

Ik heb erover nagedacht (4) 

Ik heb er een nachtje over geslapen (4) 

Maar ik ben eruit (4) 

Ik kom eraan! (4) 

En ik vertrouw erop dat het leuk wordt (4) 

Ik verwacht er ook best veel van (4) 

Er is zo lang geen feest geweest (1) 
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REFREIN (2x) 

We hebben er zin in (4) 

We kijken ernaar uit (4) 

We gaan ervoor (4) 

Ja, we geloven erin (4) 

 

Hoi, hoe gaat het ermee? (4) 

Wat zie je er mooi uit! (4) 

Echt, je ziet er prachtig uit (4) 

Ik heb er lang over gedaan (4) 

Maar ik ben er gekomen (2) 

Daar waar ik wil zijn 

 

Er wordt gedanst en gezongen (5) 

Er wordt gelachen en gedronken (5) 

Er worden verhalen verteld (5) 

Er klinkt overal gelach (1) 

Er wordt door iedereen geproost (5) 

Maar soms vloeit er een traan (1) 

En wordt er ook getroost (5) 

 

REFREIN (2x) 

We hebben er zin in (4) 

We kijken ernaar uit (4) 

We gaan ervoor (4) 

Ja, we geloven erin (4) 
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Opdracht 5 

De volgende combinaties komen voor in het nummer: 

 

 

Opdracht 6 

Heb je zelf een couplet bedacht? Ik ben er erg benieuwd naar! Deel het onder de 

blog of stuur een mailtje naar: emily@taalzeker.nl Alvast bedankt! 

 

Ik hoop dat je ervan hebt genoten       

 

http://www.youtube.com/meneerjanssen
https://www.taalzeker.nl/lied-er-is-een-feest
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